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ACTA DEL CONSELL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT 

 

Data: 16 de juny de 2020, 17:00h 

Lloc: Aquesta sessió va celebrar-se en format online al següent enllaç:  

https://meet.jit.si/ConsellpersonesdiscapacitatSantsMontjuic     

 

Hi assisteixen: 

 

Presideixen el Consell: 

Sr. Eudosio Gutiérrez, Conseller de Persones amb Discapacitat del Districte de Sants-

Montjuïc 

Sr. Xavier Farré,   Conseller tècnic del Districte de Sants-Montjuïc 

 

Consellers/es: 

Sr. Jaume Gaixas,   Conseller de Salut del Districte de Sants-Montjuïc GMD BeC 

Sra. Ling Ling Masferrer,  GMD ERC 

Sr. Albert Deusedes,   GMD PSC 

Sra. Neus Del Pilar de Haro, GMD JuntsxCat 

Sr. David Labrador,   GMD C’s 

Sra. Alba Gómez,   GMD BxC 

 

Representants de les entitats: 

Sant Pere Claver, Residència i Centre de Dia Tres Pins 

Associació Esclerosi Múltiple La Llar 

Fundació Joia 

Llar i centre ocupacional Artesà 

Fundació Xera 

Llar Montjuïc, Fundació Hospitalitat 

Som Fundació 

Associació Susoespai 

 

Personal tècnic: 

Sra. Maria Rengel,  Directora de Serveis a les Persones i al Territori del Districte de 

Sants-Montjuïc 

Sra. Núria Cardona,  Secretària del Consell de Persones amb Discapacitat del Districte 

de Sants-Montjuïc 

 

Excusen la seva assistència: Fundació ASPACE i  Pretaller Sant Josep 

 

Assistència registrada: 18 persones 

 

https://meet.jit.si/ConsellpersonesdiscapacitatSantsMontjuic
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Ordre del dia 

 1) Salutació. 

 2) Seguiment de la situació de les entitats i serveis del Districte durant l’estat d’alarma. 

 3) Torn obert de paraules. 

 

 1. Salutació. 

Eudosio Gutiérrez, Conseller de Persones amb Discapacitat, dóna la benvinguda a les 

persones assistents.  

 

 2. Seguiment de la situació de les entitats i serveis del Districte durant l’estat d’alarma. 

Núria Cardona, Secretària del Consell de Persones amb Discapacitat, modera les 

intervencions. 

  La Llar Montjuïc valora els mesos de març i abril com els més durs a la llar. Ara estan 

amb obertura del centre d’atenció especialitzada a l’Eixample. A finals d’abril van 

començar a fer seguiment telemàtic, alguns passejos puntuals i, més tard, van afegir el 

servei de fisioteràpia. Ja han retirat el servei d’atenció diürna a la llar. Tenen previst 

obrir al 50% el pròxim dilluns. L’altre 50% de persones usuàries es queda a casa i estan 

estudiant oferir suport als domicilis. S’assenyala que hi ha hagut persones molt aïllades 

durant el confinament. Pel que fa a les mesures de seguretat, valoren que es troben 

amb moltes contradiccions. Necessiten poder donar missatges clars a les famílies. Els 

serveis d’atenció especialitzada necessiten ordenacions pròpies. Es valora que hi ha 

hagut una incidència molt baixa de COVID en el col·lectiu de la Llar Montjuïc. Núria 

Cardona valora i reconeix la capacitat de resposta que va tenir l’entitat. 

  La Fundació Xera explica que l’entitat va estar aturada durant el primer mes de 

confinament. A la primera setmana de maig van activar el personal de suport (programa 

d’atenció domiciliària). Fins ara, han tingut problemes per començar les activitats d’estiu, 

ja que la normativa no està massa clara. No saben si comptaran amb ajuts econòmics 

per dur a terme algunes de les activitats. Hi ha previstos quatre casals i tres respirs de 

cinc dies. No ho faran tot alhora, està oberta la possibilitat de cancel·lar activitats si 

veuen que no són viables. 

  La Fundació Joia explica que van canviar la manera de treballar des del principi per no 

haver de tancar, oferint activitats virtuals. Com a recurs sanitari, van fer seguiment diari 

a més de 90 persones. Des del 25 de maig alternen activitats i entrevistes virtuals i 

presencials cada setmana. Finalment, han aconseguit parlar amb moltes de les usuàries 

que estaven excloses, telemàticament. Tanmateix, ara fan moltes menys activitats 

comunitàries. Estan contentes per la bona feina, però han treballat moltes més hores, 

han fet moltes coordinacions amb el Cesma. En definitiva, han intentat abordar les 

situacions des de tots els àmbits possibles. 
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  La Llar i centre ocupacional Artesà va tancar en un inici. Valoren que han experimentat 

una sensació de descontrol, sense orientació clara. El personal d’atenció diürna ha sigut 

qui ha atès les persones usuàries. S’ha fet atenció psicològica per telèfon, s’ha pogut 

anar al taller a fer servir la sala multisensorial. Tanmateix, encara no tenen data per a 

obrir, estan creant el pla de contingència. Valoren que la coordinació de tot l’equip ha 

estat difícil. 

  El Centre de dia Tres Pins explica que han pogut fer petites sortides amb usuàries 

acompanyades. El més dur per aquestes persones ha estat no veure les famílies. 

Tanmateix, s’ha procurat resoldre cada cas de la millor manera possible. Han trobat a 

faltar empatia per part de les autoritats sanitàries. Des de fa tres setmanes han 

començat a rebre visites familiars i estan funcionant molt bé. Les usuàries que tenien un 

programa de sortides autònomes ja han començat. La previsió d’obertura del centre de 

dia és pel juliol. Acostuma a reduir-se l’assistència a l’estiu i es faran dos grups per 

donar l’oportunitat d’anar-hi a totes les usuàries. No han tingut cap cas de COVID i han 

reforçat el servei de neteja. Tres Pins valora que les entitats han estat a l’altura de les 

circumstàncies. 

  Som Fundació treballa la creació artística amb persones amb problemes de salut 

mental. Han hagut d’aturar totalment l’activitat durant l’estat d’alarma. Han mantingut el 

contacte via telefònica, ja que moltes persones no tenien accés a internet a casa, o a la 

tecnologia. Han proposat activitats a través d’aquest canal, però ha costat mantenir 

l’assistència més enllà del contacte telefònic. No han tingut cap contagi. Hi ha previsió 

de reunir-se al centre cultural Albareda, al juliol. Ara, volen reformular les activitats en 

les noves circumstàncies. S’afegeix que el professorat voluntari s’ha sentit molt 

vulnerable en aquesta situació d’estat d’alarma. 

 

 3. Torn obert de paraules. 

No hi ha cap intervenció per part de les entitats ni dels grups polítics municipals. 

 

Eudosio Gutiérrez agraeix l’assistència i la feina feta, sobretot durant les primeres setmanes 

d’estat d’alarma. A partir d’ara, s’ha d’avançar a poc a poc dins d’aquesta “nova normalitat” i 

treballar per fer les coses que han quedat pendents. Reconeix que és cert que, tal com han 

esmentat les entitats, moltes vegades el col·lectiu de les persones amb discapacitat no té 

visibilitat. Proposa treballar per detectar possibles rebrots. 

 

Núria Cardona planteja fer alguna reunió presencial de cara al setembre, si és possible, i 

plantejar com es pot treballar conjuntament adaptant-se a les noves circumstàncies i detectar 

noves necessitats i com materialitzar-ho. 

 

Sense cap més intervenció, es dóna per tancada la sessió.  

 


